
РЕЗОЛЮЦІЯ  КРУГЛОГО СТОЛУ, 
ПРОВЕДЕНОГО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДСКОСТІ 
 

«Створення сприятливих умов для розвитку  бізнесу через податкові та 
інституційні  механізми» 

 
Учасники Круглого столу відмічають, що тристоронній діалог бізнесу, 

влади та громадськості  є  дієвим інструментом  для  обговорення актуальних 
проблем бізнесу, які впливають на здійснення підприємницької діяльності та 
сталий економічний розвиток.  

Без такого діалогу та реального врахування позиції бізнесу неможливе  
створення та розвиток ефективної системи оподаткування в Україні. Із року в 
рік  повторюються ті ж помилки й прорахунки, що негативно впливають на 
економічний розвиток держави. Перш ніж вдаватись до будь-яких змін в теорії і 
практиці оподаткування та вдосконалення існуючої податкової системи, 
доцільно максимально глибоко та всебічно дослідити аспекти впливу на бізнес, 
щоб не припуститись старих помилок. 

 
Учасники Круглого столу обговорили нагальні проблеми бізнесу та 
завдяки спільній роботі із науковцями, експертами та провідними 
фахівцями з питань економіки та фінансів ухвалили рішення                               
 
По-перше. Представники бізнесу Хмельницької області констатують, що 
постійні зміни податкового законодавства, які приймаються наприкінці 
бюджетного року, негативно впливають на бізнес-середовище. За останні 
дев’ять років до чинного ПКУ прийнято 131 зміна, що свідчить про те, що 
закони приймалися не виважено, без врахування думки бізнесу, громадських 
обговорень та без надання терміну для впровадження прийнятих законодавчих 
змін. Тому, важливим є те, що податкова реформа повинна проводитись в 
комплексі, зокрема, шляхом прийняття нового Податкового кодексу Розвитку, в 
якому передбачити запровадження мораторію на законодавчі податкові зміни 
протягом трьох років. 
 
По-друге. Платники податків Хмельницької області розцінюють як позитивні 
для бізнесу і такі новації Податкового кодексу Розвитку, як: 
– запровадження податку на виведений капітал з 1 січня 2021 року, що 
компенсується за рахунок заходів по деофшоризації, детінізації економіки, 
амністії капіталів, покращення адміністрування податків та зборів;  
– скасування військового збору, об’єднання податку на доходи фізичних осіб 
(ПДФО) і єдиного внеску (ЄСВ) з поступовим зниженням податкового 
навантаження на фонд оплати праці сукупно до 20 %; 
– збереження спрощеної системи оподаткування;  
– зміна моделі оподаткування плати за землю та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки;  



– створення Служби фінансових розслідувань;  
– зниження неефективних видатків загальнодержавного бюджету тощо. 

Бізнес виступає за заміну податку на прибуток  податком на виведений 
капітал. Крім підвищення інвестиційної привабливості України, платники 
податків вбачають основним завданням трансформації податку на прибуток 
підприємств у податок на виведений капітал – змінити податкову систему через 
зміну системи адміністрування та через зміну взаємовідносин держави і бізнесу 
в цілому. Податок на виведений капітал передбачає відновлення справедливості 
в оподаткуванні завдяки відміні преференцій для вибраних та закриттю 
існуючих схем виведення капіталу для несумлінних платників податків; 
легкість адміністрування; спрощення контролю; фінансове оздоровлення 
підприємств.  

Аналізуючи статистику Хмельницького регіону, яка навряд буде суттєво 
відрізнятися від статистики по країні, кількість виробленої інноваційної 
продукції порівняно з 2000-им роком до сьогоднішнього дня впала в 10 разів, 
кількість підприємств, які випускають інноваційну продукцію аналогічно 
знизилась в рази. Це фактично означає те, що ми перетворилися в сировинну 
базу, ми не створюємо додану вартість, не створюємо інноваційну продукцію, 
яка була би дійсно конкурентоспроможною. А тому потрібні стимули, в тому 
числі і податкові, які підтримували б розвиток інновацій і технологій. 

Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал – це плюс 
1,5%. 
 
По-третє. Платники податків Хмельницької області неодноразово в своїх 
зверненнях акцентували увагу на відсутність реального механізму 
відповідальності посадових осіб правоохоронних органів за неправомірні дії. 
Тому, одним з основних  напрямів подальшого реформування податкової 
системи має бути створення Служби фінансових розслідувань, як єдиного 
органу, що буде розслідувати фінансові злочини.  
А заміну купі «каральних» органів, починаючи з податкової міліції, закінчуючи 
економічними департаментами у правоохоронних відомствах, прийде один - 
незалежний орган з фінансових розслідувань, що матиме відповідні функції. 
  

Ми переконанні, що будь-які зволікання із проведенням необхідних 
для економіки України реформ призводять до величезних втрат бізнесу та 
держави, стримують надходження інвестицій в економіку держави, 
стимулюють відтік капіталу та трудових резервів.  
 

Тому вважаємо за необхідне: 
 
1. Підтримати запропонований Українською Радою бізнесу проект 

Податкового кодексу Розвитку, новий підхід до системи оподаткування, 
покращення адміністрування та максимальне спрощення умов ведення бізнесу, 
зниження ставок податків, особливо прямих податків, які є найбільш шкідливих 
для економічного зростання, поступове зменшення податкового навантаження 



на фонд оплати праці, що дасть можливість вивести економіку з тіні та 
побороти видачу заробітних плат у конвертах.  

 
2. Створити єдиний аналітичний орган, що займатиметься 

правопорушеннями у сфері економіки і фінансів – Бюро фінансових 
розслідувань, ліквідувавши податкову міліцію, економічні підрозділи 
Нацполіції, СБУ, прокуратури. Бізнес та суспільство з 2014 року чекають 
виконання політичних заяв, обіцянок Президента та передвиборчої програми 
партії щодо створення єдиного правоохоронного органу у сфері розслідування 
економічних злочинів. Законопроєкт № 1208-2 щодо створення Бюро 
фінансових розслідувань повинен стати повноцінним Законом. 

 
3. Закласти в українське законодавство норми, що стимулюватимуть 

експорт. Встановити єдиний митний тариф та забрати ордерні коносаменти. 
 

4.  Прийняти норми, в тому числі і в податковому законодавстві, які б  
стимулювали розвиток інфраструктури для бізнесу, до прикладу, створення 
індустріальних парків. 

 
5. Стимулювати розвиток громадських інституцій, які забезпечать 

адміністрування податків і взаємодію громадян, систему співпраці і комунікації 
між органами державної влади та представниками бізнесу і тими, хто генерує, 
створює та платить податки, що унеможливить рейдерство, неоднакове 
застосування преференцій до учасників ринку.  

 
6. При проведенні економічних реформ обов’язково враховувати інтереси 

місцевих громад, де сьогодні акумулюються покладені на них великі владні 
повноваження та значні фінансові ресурси. 

 
7. Внести необхідні зміни до податкового законодавства України щодо 

підтримки та врахування інтересів мікробізнесу, малого та середнього бізнесу 
окремо.  

 
8. Створити платформу регіональних представників малого і середнього 

бізнесу.  
 

9. Скасувати норму щодо запровадження тотальної фіскалізації для 
платників єдиного податку другої-третьої груп спрощеної системи 
оподаткування. 

 
10. Вирішення проблеми існування на сьогоднішній день замовної 

нормативно-грошової оцінки землі, яка згубила і згубить багато підприємств 
через те, що первинна документація, що подається на місцях, ніким не 
аналізується. Створити методологію для контролю первинних тарифів по 
послугах ЖКГ.  



 
Схвалено учасниками Круглого столу, проведеного з представниками 

органів виконавчої влади, українського бізнесу та громадськості                             
17 грудня 2019 року в приміщенні Торгово-промислової палати за адресою:                                   
м. Хмельницький, вул. Подільська 109/1   

 
 
 

  
  


